
த�ொடக்கப்பள்ளி த�ொடக்கப்பள்ளி 
இறு�ித் த�ர்வு இறு�ித் த�ர்வு 

ம�ிபத்பண் ம�ிபத்பண் 
அ்வைமுவை,  அ்வைமுவை,  

உயர்்ிவை உயர்்ிவை 
1-க்கொன 1-க்கொன 

நுழைவுச் சேர்கழகை ஆகைியவறழறைப் நுழைவுச் சேர்கழகை ஆகைியவறழறைப் 
பறறைறிய தகைவலகைழை அறைறிந்துககைொளை பறறைறிய தகைவலகைழை அறைறிந்துககைொளை 
ஒரு சுரு்ககு வைிகைொட்டிஒரு சுரு்ககு வைிகைொட்டி

இவவொண்டு உஙகைள பிளழை 
கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு்ககுத் 
தயொர கேய்துககைொண்டிரு்ககைிறைொரொ? 
கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு பறறைறி 
நீஙகைள கதரிந்துககைொளை சவண்டிய 6 
கேய்திகைள இஙசகை ககைொடு்ககைப்பட்டுளைன.   

2021– ஆம் 2021– ஆம் 
ஆண்டு ஆண்டு 
முதல் முதல் 



2021-ஆம் ஆண்டு முதல, கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் 
சதரவு டி – ஸசகைொர, அழடவுநிழைகைள என்று 
அழை்ககைப்படும் பரவைொன தர அைழவமுழறை்ககு   
மொறறைப்படும்.

டி – ஸ்கோர்க்குப் பதிலோக  
அடைவுநிடலகள் 

ஒவகவொரு கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் 
சதரவுப் பொடமும் 8 அடைவுநிடலகளின் 
(ALs) அடிப்பழடயில மதிப்பிடப்படும்.  
இதில அழடவுநிழை 1 உச்ே 
அழடவுநிழைழய்க குறைறி்ககும். ஒரு 
குறைறிப்பிட்ட பொடத்தில உஙகைள பிளழை 
கபறும் அழடவுநிழை அவரது தனிப்பட்ட 
கேயலதிறைழன மட்டுசம பிரதிபலி்ககும். 
அவரின் கேயலதிறைன் ேகை மொணவரகைைின் 
கேயலதிறைசனொடு ஒப்பிடப்படமொட்டொது.

புதிய அைழவ முழறைழயப்பறறைறி நன்கு 
அறைறிந்துககைொளை உதவும் வழகையில 
கதொட்ககைநிழை ஐந்து முதல உஙகைள 
பிளழை, அழடவுநிழை அடிப்பழடயில 
அழமந்த பளைி ேொர சதரவு முடிவுகைழைப் 
கபறுவொர.

அடைவுநிடை 
AL

மதிப்பெண்களின் 
பெரப்பெலடை

1 ≥  90

2 85  -  89

3 80  -   84

4 75  - 79

5 65  - 74

6 45  -  64

7 20  -  44

8 <  20

1

அடிப்படை நிடலப் 
போைஙகளுக்கோன மதிப்பீடு 

உஙகைள பிளழை அடிப்பழடநிழைப் 
பொடஙகைழைப் படித்து்கககைொண்டிருந்தொல, 
அந்தப் பொடத்திறகு ஏ முதல ேறி 
வழரயிைொன அழடவுநிழை வைஙகைப்படும். 
 
உயரநிழை 1-்ககைொன நுழைவுச் 
சேர்கழகையின் கபொருட்டு, எடுத்து்ககைொட்டில 
உளைதுசபொை அழடவுநிழை ஏ முதல 
அழடவுநிழை ேறி வழர ஒரு மொணவரின் 
அழடவுநிழைகைள கபொதுநிழைப் 
பொடஙகைளு்ககைொன அழடவுநிழைகைளுடன் 
கபொருத்திப்பொர்ககைப்பட்டபின் 
கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு்ககுரிய 
ஒட்டுகமொத்த மதிப்கபண் கபறைப்படும்.

பொடஙகைைின் கைறறைல, மதிப்பீடு ஆகைியவறறைறின் சுழமழய அடிப்பழடயொகை்கககைொண்சட 
அழடவுநிழைகைள கபொருத்திப்பொர்ககைப்படும். இதன்மூைம் உயரநிழைப் 
பொட்ககைழைத்திட்டத்து்ககு மொணவரகைள தயொரொகை இரு்ககைிறைொரகைைொ என்பழத அவரகைள 
அறைறிந்துககைொளை முடியும். 

அடிப்படைநிடைப 
்பாைங்களுக்கான 

தரம்

அடிப்படைநிடைப 
்பாைங்களுககுரிய 
மதிப்்பண்களின் 

்பரப்்பலடை

்்பாதுநிடைப 
்பாைங்களுைன் 
சம மதிபபுளள  
அடைவுநிடை

A 75  -100 6

B 30  - 74 7

C <  30 8

2

2



ததோைக்கப்பள்ளி இறுதித் ்தர்வு மதிப்தபணகடளக் 
கணக்கிடுதலும் போைப்பபிரிவு இைவமர்வும்

உஙகைள பிளழையின் கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு மதிப்கபண் அவரது 
கபொதுநிழை, அடிப்பழடநிழைப் பொடஙகைள நொன்கு்ககும் வைஙகைப்பட்ட 
அழடவுநிழைகைைின் கூட்டு எண்ணி்கழகையொகை இரு்ககும். கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் 
சதரவு மதிப்கபண்கைைின் பரப்கபலழை 4 முதல் 32 வழர உளைது. இதில 4 என்பது 
ஒரு மொணவர கபறை்ககூடிய மிகைச் ேறிறைந்த கமொத்த மதிப்கபண்ணொகும்.   

உஙகைள பிளழை அவரது கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு மதிப்கபண்ணின் 
அடிப்பழடயில விழரவுநிழை அலைது வை்ககைநிழை (ஏட்டு்ககைலவி) அலைது 
வை்ககைநிழை (கதொைிலநுட்பம்) ஆகைிய பொடப்பிரிவில சேர்ககைப்படுவொர. அவர எந்தப் 
பொடப்பிரிவில சேர்ககைப்படுகைிறைொசரொ அந்தப் பொடப்பிரிவு்ககுரிய உயரநிழைப் பளைிப் 
பொடஙகைள  அழனத்ழதயும் பயிை முடியும்.*

* வை்ககைம் (கதொைிலநுட்பம்) பொடப்பிரிவு்ககுச் 
கேலலும் மொணவரகைள ஆஙகைிை கமொைியிலும் 
கைணிதத்திலும் குழறைந்தபட்ேம் அழடவுநிழை 
7-ஆவது கபறை சவண்டும். இந்த அைவுசகைொல 
மறறை அழனத்து உயரநிழைப் பிரிவுகைளு்ககும் 
கபொருந்தொது. 

உயரநிடைப பொைபபெபிரிவு
அடைவுநிடை்களின் கூட்டு 

எண்ிகட்க   

Express விழரவு 4  -  20

Express/N(A) Option 
விழரவு/வை்ககைம்(ஏட்டு்ககைலவி)

 (கதரிவு)
21-  22

N(A)
வை்ககைம்(ஏட்டு்ககைலவி)

23  -  24

N(A)/N(T) Option 
வை்ககைம் (ஏட்டு்ககைலவி)/வை்ககைம் 

(கதொைிலநுட்பம்) (கதரிவு)
25

N(T)
வை்ககைம் (கதொைிலநுட்பம்)

26  -  30
ஆஙகைிை கமொைியிலும் கைணிதத்திலும்
அழடவுநிழை 7 அலைது அழதவிடச்

ேறிறைந்த அழடவுநிழை  

3

3



உயர்நிடலப் பள்ளியபில் போை அடிப்படையபிலோன  
வடகப்போட்டுக்குத் தகுதிதபறுதல்

உயரநிழைப் பளைியில பொட அடிப்பழடயிைொன வழகைப்பொடு (எஸ. பி. பி) என்பது 
குறைறிப்பிட்ட பொடத்தில மொணவரகைளு்ககுளை ஆறறைழை அழடயொைஙகைொண்பசதொடு 
அவரகைைின் முழுத் திறைழன அழடவதறகுரிய வொய்ப்புகைழையும் வைஙகுகைிறைது. 
 
பொட அடிப்பழடயிைொன வழகைப்பொடு, வை்ககைநிழை(ஏட்டு்ககைலவி), வை்ககைநிழை 
(கதொைிலநுட்பம்) பயிைத் தகுதி கபறும் மொணவரகைள உயரநிழை 1- இல குறைறிப்பிட்ட 
பொடஙகைழை அவரகைளுழடய நிழை்ககும் சமறபட்ட நிழையில பயிை வழகை 
கேய்கைிறைது. இது மொணவரது ஒட்டுகமொத்தத் கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவு 
மதிப்கபண்ணின் அடிப்பழடயில அழமயொமல ஒவகவொரு பொடத்திறகுரிய 
அழடவுநிழை மதிப்கபண்கைைின் அடிப்பழடயில அழமகைிறைது.*

* விழரவுப் பிரிவில பயிலும் மொணவரகைள கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவில ஒவகவொரு 
பொடத்திலும் எந்த அழடவுநிழைழயப் கபறறைறிருந்தொலும் பரவொயிலழை. அவரகைள, 
விழரவுநிழை்ககுரிய அழனத்துப் பொடஙகைழையும் பயிலவர. 

வழக்கநிடை(ஏட்டுக்கலவபி) அலைது வழக்கநிடை(்தாழிலநுட்பெம்)
பொைபபெபிரிவபிலுளள மா்வர்களுககுரியது

த�ொடக்கப்பள்ளி இறு�ித் த�ர்வு த்பொதுநிலை / 
அடிப்பலடநிலை ்பொட ம�ிபபீட்டுத் �ரம்

்பொடத்ல�ப ்பயில்வ�ற்குரளிய 
த�ரளிவு

கபொதுநிழைப் பொடத்தில 5 அலைது அதறகும் சமறபட்ட 
அழடவுநிழைழய அழடந்திருத்தல

Express
விழரவு

கபொதுநிழைப் பொடத்தில 6 அலைது அதறகும் 
சமறபட்ட அழடவுநிழைழய அழடந்திருத்தல அலைது 

அடிப்பழடநிழைப்  பொடத்தில அழடவுநிழை ஏ 
கபறறைறிருத்தல

N(A)
வை்ககைம் (ஏட்டு்ககைலவி)

உங்கள் பிள்்ளை தாய்மாழிப் பாடத்தப் பயில்்வதிலிருந்து ்விலக்குப் 
்பற்றிருந்தாலலா உயர்ி்லப் பள்ளைியில் உயர தாய்மாழிப் பாடத்தப் பயில 
எண்்ியிருந்தாலலா நீங்கள் பி. எஸ். எல். இ - எஃப். எஸ். பி இ்்யததளைம் 
்வாயிலா்க லமலும் ்வி்வரம் அ்றியலாம் அல்லது பள்ளைி்க்ளை ்ாடலாம்.

4

4



2021-ஆம் ஆண்டு முதல உயரநிழை 1 
நுழைவுச் சேர்கழகை 

உயர்நிடல 1 நுடைவுச் 
்ேர்க்டகடயதயோட்டி என்ன 
எதிர்போர்க்கலோம்

பள்ளிகடளப்பற்றிய 
தகவல்கடள அ்றிதல்

எஙகைள பி. எஸ. எல. இ - எஃப். 
எஸ. பி இழணயத்தைத்தில ஒரு 
பளைிழயத் சதரந்கதடு்ககும்சபொது 
கைருத்திறககைொளை 
சவண்டியவறழறைப்பறறைறித் 
கதரிந்துககைொளளுஙகைள.

ததோைக்கப்பள்ளி இறுதித் ்தர்வு 
முடிவுகடளப் தபறுதலும் பள்ளித் 
ததரிவுகடளச் ேமர்ப்பபித்தலும்

உஙகைள பிளழை விருப்பத்தின் 
அடிப்பழடயில 6 கவவசவறு 
பளைிகைழைத் கதரிவுகேய்து 
ேமரப்பி்ககைைொம்.

பள்ளி நுடைவுச் ்ேர்க்டகயபின் 
முடிவுகடளப் தபறுதல்

நுழைவுச் சேர்கழகையின் முடிவுகைள 

கைலவி அழமச்ேறின் எஸ1 – 
இழணயத்தைத்திலும், குறுந்தகைவல 
மூைமொகைவும் உஙகைள பிளழையின் 
கதொட்ககைப்பளைி வொயிைொகைவும் 
கவைியிடப்படும்.

கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் சதரவில 
ேறிறைந்த மதிப்கபண்கைள கபறறை 
மொணவரகைளு்ககு அவரகைள சதரந்கதடுத்த 
பளைிகைைில முன்னுரிழம வைஙகைப்படும். 
 
ஒரு பளைியிலிரு்ககும் கைழடேறி 
இடத்திறகுத் கதொட்ககைப்பளைி இறுதித் 
சதரவில ஒத்த மதிப்கபண் கபறறை 
இரண்டு அலைது அதறகும் சமறபட்ட 
மொணவரகைள சபொட்டியிடும்சபொது, கைழடேறி 
இடம் யொரு்ககு என்பழதத் தீரமொனி்ககைப் 
பின்வரும் வரிழேமுழறையில கீசை 
ககைொடு்ககைப்பட்டுளை கூறுகைள 
கைருத்திறககைொளைப்படும்: 
 
1. குடியுரிழம 
2. பளைிகைழைத் கதரிவுகேய்த   
    வரிழேமுழறை 
3. கைணினிவைி்க குலு்ககைலமுழறை
 
ஒரு பளைியில கைொலியிடஙகைள இலழை 
என்றைொல, மொணவரகைள கதரிவுகேய்த 
பளைிகைைின் பட்டியலில அடுத்ததொகை 
உளை பளைியில சேரவதறகுப் 
பரிசீலி்ககைப்படுவர. மொணவரகைள 
விருப்பத்தின் அடிப்பழடயில 
சதரந்கதடுத்த எந்தப் பளைியிலும் சேர 
இயைொத நிழை ஏறபடும்சபொது அவரகைள, 
பதிவு கேய்யப்பட்ட அவரகைளுழடய 
முகைவரியின் அடிப்பழடயில வீட்டு்ககு 
அருகைில இடமிரு்ககை்ககூடிய பளைி்ககு 
அனுப்பப்படுவொரகைள.   

என் பபிள்டள எப்படி 
உயர்நிடலப்பள்ளியபில் 
்ேர்க்கப்படுவோர்? 

https://go.gov.sg/
choosing-sec-schools

https://go.gov.sg/pslefsbb

அக்டோபர் மோததததிற்கு முன்பு

நவமபர் மோத இறுததியில்

டிசமபர் மோத இறுததியில்

2021 – ஆம் 
ஆணடு முதல 

புதிய கூறு 

கூடுதல் ்வி்வரங்கள் அ்றியவும் அடிக்்கடி ல்கட்கப்படும் 
ல்கள்்வி்களுக்்கான ்வி்ட்க்ளைக் ்கா்வும் பி. எஸ். எல். இ - எஃப். 
எஸ். பி இ்்யததளைத்தப் பார்்வயிடவும்.
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சமநிடை முறியீட்டுக கூறு்கள 
எபபெடிப பெயன்பெடுததபபெடு்கின்றன 
என்பெடதபபெறறி மமலும் அறியவும்

https://go.gov.sg/s1-posting-2021  
(பள்ளித் தெரளிவு சமர்பபபி்ப்பயும் 
சமநி்ை முறியீட்டுக் கூறுக்்யும்  
பாரக்கவும்)
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